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بازتاب تمام رخ زنان

انتخاباتوتبلیغاتپیشرو
بــا توجــه بــه کاندیداهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری و
تعــدد و تنــوع آنهــا در برنامــه و شــعارهای اعــام شــدهای شــان ایــن
ســوال پیــش میآیــد کــه آیــا زنــان افغانســتان کاندیــدای مــورد نظــر
خود را از میان این افراد برگزیده اند یا نه؟
بایــد دیــد در بــازی تبلیغــات کــه از هفتــه آینــده در پیشروســت،
میتــوان بــه چهــرهای دل بســت؟ میتــوان در زرق و بــرق تبلیغــات
کاندیــدای مــورد نظــر برنامههــای کارامــد و آینــده نگرانــهای در
هیاهوهــای تبلیغاتــی پیــدا کــرد؟ اصــوال هیــچ کــدام از کاندیداهــای
ریاســت جمهــوری بــه خودشــان زحمــت میدهنــد زنــان را در ایــن
کارزار فــرا بخواننــد و آنهــا را موافــق و همســو بــا سیاســتهای
خــود درکنــار خــود داشــته باشــند؟
بــی تردیــد هرکــدام از کاندیداهــا در پــی جلــب نظر تعــداد زیادی
از افــراد جامعــه بــرای پیــروزی اســت و در ایــن راه زنــان و شــعارهای
تبلیغاتــی کــه بتوانــد در آن نقش زن برجســته شــود از چشــم زنان دور
نمــی مانــد .بخواهــی ،نخواهــی حمایــت آنــان را در جلــب و جــذب
بیشــتر آرا دارد و نقــش زنــان را در کمیــت آرا مشــخص میکنــد.
چــه خــوب اســت کــه نامزدهــای ریاســت جمهــوری از ایــن امــر مهم
غافــل نشــوند و برنامهریــزی شــده و مطابــق بــا معیارهــای جامعــه
جهانــی در ایــن راســتا گام بردارنــد .الزم نیســت مرتــب تکــرار کنیــم
زنــان نیمــی از پیکــر اجتمــاع اســت؛ آنچــه کــه هوشــمندانه اســت
طــرز بکارگیــری و چگونگــی رضایــت و همراهــی آنــان بــدون
رویاپــردازی و حرفهــای دروغیــن و سفســطه بــازی اســت ،زیــرا
کــه زنــان مــا سالهاســت بازیچــه دســت سیاســتمداران بودهانــد و
دیگــر نمیخواهنــد وجــه المصالحــه سیاســت بــازان باشــند.

بانوانحضورپررنگ
اماتاثیرگزاریکمرنگدارند

انتخابات

ونگرانیهایآینده
تحلیل

ایــن روزهــا در عرصــه سیاســت افغانســتان مســاله
انتخابــات و نگرانیهــای مربــوط بــه آن از اهــم مســایل
اســت .بــه خصــوص کــه بــه آغــاز تبلیغــات انتخابــات
ریاســت جمهــوری چیــزی نمانــده اســت و مســایل و
داســتانها و حاشــیههای انتخابــات را داغتــر میکنــد
و میتوانــد محــل مناقشــات بســیاری باشــد .چند مســاله
در انتخابــات اهمیــت دارد:
اینکــه آیــا بــا توجــه بــه مســایل روز و فشــار جهانی
و صلــح و مذاکــرات طالبــان و وضعیــت نامطلــوب
امنیــت کــه نگرانیهــای مــردم را بیشــتر کــرده ،ایــا

بنفشهیعقوبی،یکیازکمیشنرهایکمیسیونمستقل
حقوقبشر،بانوینابینایکهداراییکلیسانسودو
ماستریاست

درسیاستافغانستان

زنــان

مینانصر

هفته

اصــوال ایــن انتخابــات برگــزار میشــود یــا نــه؟ و اگــر
برگــزار میشــود بــاز ایــن مســاله ســوال برانگیــز اســت
کــه آیــا بــار دیگــر مثــل انتخابــات ریاســت جمهــوری
گذشــته ،تقلــب و خریــد رای و دســتیابی بــه نتایــج
دلخــواه از هــر راهــی امــکان پذیــر میشــود؟ بــه زبــان
ســادهتر در انتخابــات آیــا تقلــب میشــود یــا آرای
مــردم بــه صــورت امانــت و درســت بــه شــمارش گرفته
میشــود؟
مســاله مهــم دیگــر اینکــه از جملــه کاندیدهــای
مطــرح و شــاید مطرحتریــن آنهــا اشــرف غنــی
باشــد و کارنامــه پنــج ســاله اشــرف غنــی در گذشــته
ایــن مســاله را ثابــت کــرده کــه ارگ معمــوال بــه هــر
خدمــت و نفــوذ و تاثیــری کــه در جریــان مخالــف
سیاســتهایش باشــد ،عکسالعمــل نشــان میدهــد
و خیلــی زود از طریــق جابهجایــی و جایگزینــی
مهرههــا بــه دنبــال آنچــه کــه همســو بــا سیاســتهایش
باشــد عمــل میکنــد .جریــان دسیســه ارگ علیــه
جنــرال دوســتم و ناکارایــی او در دولــت در پنــج ســال
گذشــته شــاهد مثــال خوبــی بــر ایــن مدعاســت .ایــن
مطلــب و مــوارد مســتند دیگــر نگرانــی مــردم و دیگــر
کاندیداهای ریاســت جمهــوری را برانگیختــه و چیزی
اســت کــه مــردم را بــه آینــده انتخابــات بدبیــن میکند.
و بارهــا کاندیداهــای معتــرض نگرانی خــود را از طریق
کنفرانــس مطبوعاتــی بــه اطــاع عمــوم و سیاســت
جهانــی رســاندند.
مســاله دیگــر ایــن اســت کــه
انتخابــات علیرغــم ایــن نگرانیهــا
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کاروانسوادمیهندوستان:
زنانرادرسراسرافغانستانباسوادمیکنیم
مســوولین موسســه غیرانتفاعــی فــن آوران و میهــن
دوســتان در صحبــت بــا نیــمرخ بــه روز پنجشــنبه3 ،
اســد میگوینــد کــه بــه دنبــال بــردن کاروان ســواد بــه
سراســر افغانســتان اســت .هــادی احســانی ،ســخنگوی
موسســه غیرانتفاعــی فــنآوران و
میهــن دوســتان بــه نیــمرخ گفــت
کــه یکجــا بــا شــعار حکومــت
افغانســتان میخواهنــد برای ریشــه
کــردن بــی ســوادی کار کننــد.
در شــروع ســال جدیــد ،محمــد
اشــرف غنــی رییــس جمهــور
افغانســتان ،ســال  98را ســال بسیج
ملــی بــرای ریشــهکنکردن
بیســوادی اعــام کــرد.
ســرور دانــش معــاون ریاســت
جمهــوری ،روز یکشــنبه30 ،
ســرطان در مرکــز رســانه هــای
حکومــت کاروان ســواد میهــن
دوســتان را افتتــاح کــرد .ایــن
برنامــه بــه ابتــکار موسســه فــن آوران و میهــن دوســتان
بــا حضــور داشــت ســرور دانــش معــاون دوم رییــس
جمهــور ،ســید حســین عالمــی وزیــر امــور مهاجریــن و
عودتکننــدگان ،دکتــر ســردارمحمد رحیمــی معیــن
ســوادآموزی وزارت معــارف ،غضنفــر میهندوســت
رئیــس موسســه فــنآوران میهندوســتان ،رئیســان،
آمــران ،مدیــران ،کارمنــدان ارشــد معاونیــت دوم

ریاســت جمهــوری ،معینیــت ســوادآموزی ،اعضــای
جامعــه مدنــی و ورزشــکاران در مرکــز رســانههای
حکومــت برگــزار شــده بــود.
غــام حضــرت صادقــی مشــاور ارشــد موسســه

فــنآوران و میهندوســتان کــه در محفل افتتــاح کاروان
ســواد صحبــت میکــرد ،هــدف از ایجــاد کاروان
ســواد را مبــارزه بــا چالشهــای مختلــف فــراروی
آمــوزش خانمهــا در کشــور و تــاش در جهــت جلــب
حمایتهــای مالــی اشــخاص خیراندیــش بهمنظــور
از میــان برداشــتن بیســوادی در
صفحه ...2
کشــور خوانــد.
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مطالعــهای بود کــه ســال  ۲0۱۶درژورنال روانشناســی
بالینــی کــودک و نوجوان ۱منتشــر شــد .ایــن مطالعه از
همــان تــرس مــن پــرده برمیداشــت :وقتــی مــادران
و دختــران کمسنوســال آنهــا کنــار هــم جلــوی
آینــه قــرار داده میشــوند ،دختــران از نحــوۀ صحبــت
مــادران دربــارۀ تــن خودشــان تقلیــد میکننــد .در ایــن
آزمایــش ،مــادران بایــد بــدن خودشــان را از فــرق ســر
تــا نــوک پــا توصیــف میکردنــد .یــک گــروه بایــد
فقــط نــکات منفــی میگفتنــد ،و گــروه
دیگــر فقــط نــکات مثبــت میگفتنــد.
ماریســول پــرز ،یکــی از پژوهشــگرا ِن
ارشــد ایــن مطالعــه و کارشــناس تصویــر
بــدن ،میگویــد تعــدادی از زنــان هیــچ
حــرف امیدوارکننــدهای نداشــتند کــه
دربــارۀ خودشــان بزننــد .و آنچــه مــادران
میگفتنــد ،تأثیــری قــوی بــر دخترانشــان
می گذاشــت.
پــرز کــه دانشیــار روانشناســی در
دانشــگاه ایالتــی آریزونــا اســت بــه مــن
گفــت« :حتــی یــک بچــه هــم نبود کــه پس
از شــنیدن حرف مــادرش ،جوابــش را خواه
در جهــت مثبــت یــا منفــی تغییــر ندهــد.
وقتــی مــادر میگفــت مــوی خــودش را
دوســت دارد ،بچــه هــم تکــرار میکــرد.
مــادر کــه میگفــت فــان چیــز را دوســت
نــدارد ،بــه همیــن ترتیــب».
بــرای مادرانــی کــه مشــکات شــخصی
بــا ظاهــر و تــن خــود دارنــد ،دختردار شــدن
ممکــن اســت دشــوار تمــام شــود .ســخت
میشــود از مصــاف آن صدایــی فــرار
کــرد کــه درون مغــز مــا مداومـاً ترانــۀ «مــن
چاقــم» یــا «بایــد وزن کــم کنــم» میخوانــد .ولــی اگــر
الگــوی خوبــی نســازیم ،وضــع نســل بعــد خطرناکتر
میشــود .پــرز بــرای یــک مقالــۀ در دســت انتشــار،
دادههــای  ۷۲ز ِن مدیــر را جمــعآوری کــرد تــا نشــان
دهــد کــه تشــویشهای زنــان دربــارۀ ظاهرشــان
چگونــه در موقعیتهــای حرفــهای بــه نمایــش
درمیآینــد و تــا ســالهای ســال بــر عزتنفسشــان
اثــر میگــذارد .تقریبـاً نیمــی از ایــن زنــان در ردههــای
مدیریتــی میگفتنــد کــه در معاشــرت ،و در نمایندگی
شرکتشــان ،راحــت نیســتند چــون نســبت بــه برداشــت
دیگــران از ظاهرشــان حســاساند .پــرز گفــت« :زنانــی
داریــم کــه بــه مناصــب ارشــد مدیریتــی رســیدهاند
ولــی کمــاکان بــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم
میکننــد».
خُ ــب ،چــاره چیســت؟ پــرز کــه عضــو هیئتمدیــرۀ
آکادمــی اختــاالت تغذیــه اســت میگویــد وقتــی
بــا مــادران صحبــت میکنــد کــه بــرای ســامت
روانــی خودشــان تصمیــم بــه تغییــر بگیرنــد چنــدان
راه بــه جایــی نمیبــرد ،امــا وقتــی دربــارۀ ضــرورت
الگوســازی مثبــت بــرای نســلهای بعــد حــرف
میزنــد نتیجــه میگیــرد.
بااینحــال ،بــه ســادگی نمیشــود در دخترهــا حــس
خوبــی دربــارۀ خودشــان ایجــاد کــرد .در بــاب یــک
ســؤال قدیمــی ،دو جبهــه در افــکار عمومــی اینترنــت
شــکل گرفتــه اســت :آیــا بایــد بــه دخترتــان بگوییــد
کــه زیباســت؟ بــه گفتــۀ کارشناســان ،تکــرار دائمــی
ادامه از صفحه ...1

ســرور دانــش معــاون دوم ریاســت جمهــوری نیــز
گفــت کــه دســتآوردهای  ۱8ســال گذشــته را ،در
تمــام ابعــاد اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،آموزشــی
و فرهنگــی غیــر قابــل برگشــت دانســته و خاطرنشــان
ســاخت کــه رقــم بــاالی کمســوادی در کشــور هنــوز
هــم بهعنــوان چالــش اساســی در مقابــل برنامههــای
توســعهایی حکومــت وحــدت ملــی بهشــمار مــیرود.
معــاون ریاســت جمهــوری تأکیــد کــرد کــه بــا وجــود
تمــام مشــکات و چالشهــای فــراروی رونــد آمــوزش
و پــرورش در کشــور ،هنــوز هــم بــا انجــام یــک
سلســله اقدامــات از جانــب وزارتهــای تحصیــات
عالــی و معــارف در بخشهــای آمــوزش و پــرورش
و تحصیــات عالــی ،روزنــۀ امیــد بــه آینــده روشــن در

مراپرنسسصدانکن

ادامه از صفحه 1

مادراولینکسیاستکه«شرمندگیازظاهر»رابهدخترشیادمیدهد
وقتیکهدخترانوزناناحساسبدیدربارۀتنشانداشتهباشند،چهکسیسودمیبرد؟
«تــو زیبــا هســتی» نتیجــۀ معکــوس میدهــد .ایــن کار
نمیتوانــد حائلــی در برابــر آن پیامهــای اجتماعــیای
باشــد کــه میگوینــد ارزش دختــران ،بیــش و پیــش از
هــر چیــز ،بــه قشــنگی آنهاســت.
بهعــاوه ،جنبــش «همــه زیبــا هســتند» شــاید موجب
توانمندســازی کاذب شــود .بــه گفتــۀ ِرنِــی انگلــن،
اســتاد روانشناســی دانشــگاه نورثوســترن کــه
دربــارۀ تصویــر بــدن و رســانه مطالعــه میکنــد ،تــاش

یــک (یــا اصــ ً
ا هیچیــک؟) از آن ارزشهــا را بــه
نســل بعــد منتقــل کنیــد .در بدتریــن حالــت ،مــادری
ممکــن اســت بــه چــاه ویــل اینســتاگرامیِ «شــرمندگی
مســتمری از
از بــدن» تبدیــل شــود ،یــا بــه جریــان
ّ
کامنتهــای «خوشــگلِ مامــان» شــبیه شــود کــه
علیرغــم حسننیتشــان ،ظاهــر فــرد را معیــاری بــرای
ارزش ذاتــیاش میشــمارند .و نتیجــه؟ پــرز میگویــد
از زبــان یــک بچــۀ پنجســاله شــنیده اســت کــه« :مامــان

بــرای بســط معیارهــای زیبایــی هــدف شــرافتمندانهای
دارد ،امــا کمیابــی در ذات تعریــف زیبایــی اســت و
قــرار نیســت همــه زیبــا باشــند .او میگویــد« :وقتــی
میگوییــد دخترتــان زیباســت ،اگــر منظورتــان ایــن
اســت کــه او قــوی ،باهــوش ،منعطــف یــا بامزه اســت،
از همــان صفتهــا اســتفاده کنیــد».
احتمــاالً آنچــه مــادران در برابــر چشــم دخترانشــان
انجــام میدهنــد مهمتــر از حرفهایــی اســت کــه
میزننــد .پگــی اورنشــتاین ،مؤلــف کتــاب مــرا
پرنســس صــدا نکــن ،۲میگویــد« :در نوجوانــی بــه
بیاشــتهایی مبتــا بــودم .بــرای همیــن ،وقتی دختــردار
شــدم ،ناگهــان فهمیــدم کــه بایــد مســیرم را عــوض
کنــم» .او اینطــور توضیــح میدهــد« :برایــم ترســناک
بــود .بایــد یــاد میگرفتــم کــه مهــم اســت دختــرم
ببینــد کــه بســتنی میخــورم ،نــه اینکــه فقــط یــک
گازاز بســتنی کــس دیگــری برمــیدارم .میخواســتم
وزن و غــذا مشــغلۀ ذهنــی دختــرم نباشــد ،ولــی بایــد بر
برخــی از مشــکاتی کــه خــودم بــا غــذا داشــتم چیــره
میشــدم» .اورنشــتاین میگویــد کــه ایــن در عمــل
یعنــی :تــرازو در خانــه نداشــته باشــی؛ غذاهــا را بــا
صفــت خــوب و بــد ،یــا چاقکننــده و غیرچاقکننــده
توصیــف نکنــی؛ و بیشــتر از ایــن حــرف بزنی کــه غذا
چــه مــزهای میدهــد و آیــا ســیرت میکنــد یــا نــه.
مــادر شــدن ،در بهتریــن حالــت خــود ،میتوانــد
فرصتــی باشــد کــه از خودتــان بپرســید خانوادهتــان
دربــارۀ بدنتــان چــه چیــزی بــه شــما یــاد دادهانــد ،و
آگاهانــه تصمیــم بگیریــد کــه میخواهیــد کــدام

بااینحال،بهسادگینمیشوددر دخترها
حس خوبی دربارۀ خودشان ایجاد کرد .در
باب یک سؤال قدیمی ،دو جبهه در افکار
عمومیاینترنتشکل گرفتهاست:آیاباید
بهدخترتانبگویید کهزیباست؟به گفتۀ
کارشناسان،تکرار دائمی«توزیباهستی»
نتیجۀمعکوسمیدهد.این کار نمیتواند
حائلیدر برابرآنپیامهایاجتماعیایباشد
که میگویند ارزش دختران ،بیش و پیش از هر
چیز،بهقشنگیآنهاست.
بهعالوه،جنبش«همهزیباهستند»
شایدموجبتوانمندسازی کاذبشود.به
گفتۀ ِر ِنیانگلن،استادروانشناسیدانشگاه
نورثوسترن که دربارۀ تصویر بدن و رسانه
مطالعهمیکند،تالشبرایبسطمعیارهای
زیباییهدفشرافتمندانهایدارد،اما
کمیابی در ذات تعریف زیبایی است و قرار
نیستهمهزیباباشند.او میگوید«:وقتی
میگوییددخترتانزیباست،اگرمنظورتاناین
است که او قوی ،باهوش ،منعطف یا بامزه
است،از همانصفتهااستفاده کنید».

کاروانسوادمیهندوستان...
بخشهــای آمــوزش و پــرورش و تحصیــات عالــی
در کشــور ،بــار و پیــام مثبتــی را بــه جامعــه و نهادهــای
حکومتــی انتقــال میدهــد.
دکتــر ســردارمحمد رحیمــی ،معییــن ســواد
آمــوزی در پایــان ایــن محفــل نیــز گفــت کــه معینیــت
ســوادآموزی امیــدوار اســت کــه بخشهــای دولتــی
هماننــد بخشهــای خصوصــی بهگونــهای داوطلبانــه
در تطبیــق مؤثــر برنامــه ملــی ســواد ســهیم شــوند .آقــای
رحیمــی ادامــه داد کــه معینیــت ســوادآموزی تــاش

کــرده اســت کــه از طریــق همــکاران ملــی و بینالمللــی
خویــش رونــد آمــوزش ســوا ِد تــوأم بــا حرفــه را بــه تمام
افغانســتان گســترش داده و از یــک ســال گذشــته بدیــن
ســو در همــکاری با لشــکر ســواد  ۱۱هــزار ســوادآموز را
در  ۱۵والیــت کشــور زیــر پوشــش برنامــه ملــی ســواد
بگیــرد.
موسســه غیرانتفاعــی فــن آوران و میهــن دوســتان در
ســال  ۱394از ســوی گروهــی از جوانــان بــه سرپرســتی
غضنفــر میهــن دوســت بنیاد گذاشــته شــد .ایــن نهــاد ،از

میگــه صــاف بشــینم تــا شــکمم صــاف بــه نظــر بیــاد».
مــا ناخواســته بــه شــیوههای دیگــری هــم از دختــران
میخواهیــم بــه ظاهــر خودشــان گیــر بدهنــد و دنبــال
اســتانداردهای غیرواقعبینانــۀ زیبایــی برونــد .والدینــی
کــه بــه تغذیــۀ ســالم بچههایشــان اولویــت میدهنــد
امــا دائم ـاً دربــارۀ کمکــردن کربوهیــدرات ،احســاس
چاقــی و آمــاده شــدن بــرای دورۀ بعــدی ســمزُدایی بــا
آبمیوهخــواری و آبگیاهخــواری حــرف میزننــد،
بایــد توجــه کننــد کــه دادههای علمــی چــه میگویند.
انگلــن بــا بررســی یــک دهــه پژوهــش میگویــد
شــواهد قاطعانــه نشــان میدهنــد تمرکــز صحبتهــا
بــر وزن ،حتــی اگــر بــا نگاهــی بــه «ســامت» باشــد،
مفیــد نیســت .بهتریــن کار آن اســت کــه غــذا را مثــل
ســوخت تصویــر کنیــم ،و ارزشگذاریمــان بــرای
تــن آدم نــه بــا شــکلش ،کــه بــا تواناییهایــی باشــد
کــه دارد .انگلــن همچنیــن میگویــد کــه والدیــن
هنــگام صحبــت بــا نوجوانانــی کــه در دل طوفــان
تصویــر بــدن بــه ســر میبرنــد ،بکوشــند کــه بیــم و
اضطــراب آنهــا بــه ســمت پاســخدادن بــه ســؤاالتی
از ایــن قبیــل ســوق یابــد :وقتــی کــه دختــران و زنــان
احســاس بــدی دربــارۀ تنشــان داشــته باشــند ،چــه
کســی ســود میبــرد؟ چــه کســی از دلنگرانیهــای
زنــان پــول درمــیآورد؟
مــن بهعنــوان یــک مــادر ســاکن آمریــکا ،همــواره
تعجــب میکنــم کــه مــردم چقــدر بــه دختــرم
میگوینــد کــه« :تــو زیبــا هســتی» .بعیــد میدانــم
تجربــۀ او منحصربفــرد باشــد .ایــن حرفهــا بخشــی از
متــن آن نمایشنامــۀ فرهنگیانــد کــه تجویــز میکنــد
مــردم بــه دختــران جــوان چــه بگوینــد .معمــوالً بــا
حرفــی از ایــن جنــس پاســخ دادهام کــه« :ولــی باهوش
هــم هســت» .ایــن کار برایــم خســتهکننده شــده اســت،
و شــاید بــه نظــر دیگــران بیایــد کــه ایــن زن چقــدر
اعتــراض میکنــد.
در عــوض ،میخواهــم روی ایــن چیزهــا کار کنــم:
وقتــم را کمتــر بــه اخــم و تخــم جلــوی آینــه بگذرانم.
در خانــوادهام ،نظــردادن دربــارۀ ظاهــر زنــان دیگــر را،
بهویــژه اگــر میخواهنــد نامــزد ریاســتجمهوری
شــوند ،ممنــوع کردهایــم .و دســت آخــر ،میخواهــم
آن جوابــی را بــدزدم کــه پــرز در جیــب خود گذاشــته
و هروقــت کســی میگویــد یکــی از دخترانــش
زیباســت ،تحویــل او میدهــد« :بقیــۀ ویژگیهایــش
جالبترنــد».
پینوشتها:
• ایــن مطلــب را هانــا سلیگســان نوشــته اســت و
در تاریــخ  ۷جــوالی  ۲۰۱۹بــا عنــوان «Mothers
Are Teaching Their Daughters Bad
 »Lessons About Beautyدر وبســایت
آتالنتیــک منتشــر شــده اســت .وبســایت ترجمــان
آن را در تاریــخ  ۱مــرداد  ۱۳۹۸بــا عنــوان «مــادر
اولــن کســی اســت کــه ‹شــرمندگی از ظاهــر› را بــه
دخــرش یــاد میدهــد» و ترجمــۀ محمــد معماریان
منتشــرکــرده اســت.
•• هانــا سلیگســان ()Hannah Seligson
نویســنده و روزنامهنــگار آمریکایــی اســت.
یــک ذره تأهــل ( )A Little Bit Marriedاز
کتابهــای اوســت.

تاســیس تــا اکنــون بیــش از یــک هــزار خانــم را تحــت
پوشــش کورسهــای ســوادآموزی و مهارتهــای
حرفــوی گرفتــه اســت .موسســه میهندوســتان ،خانمهــا
را بــا مهارتهــای نوشــتن و خوانــدن مجهــز کــرده
و آنهــا را بــرای شــمولیت بــه مکتــب رســمی آمــاده
میکنــد.
ســخنگوی ایــن نهــاد بــه نیمــرخ گفــت کــه ســواد
پایــه رشــد اقتصــادی و صلــح اســت .آقــای احســانی
افــزود کــه بــرای رشــد اقتصــادی و آوردن صلــح بایــد
ابتــدا از باالبــردن ســواد آغــاز کرد .حــاال این نهاد ،بــا راه
انــدازی کاروان ســواد بــه دنبــال رشــد ســواد در سراســر
افغانســتان اســت .در کاروان از تاجــران و نهادهای دولتی
و خارجــی خواســته شــده کــه بــا کمــک شــان کاروان
ســواد را بــه نقطــه نقطــه افغانســتان همراهــی کننــد.
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درسیاستافغانستان،بانوانحضورپررنگ،
اماتاثیرگزاریکمرنگدارند
گفتوگو:
ریحانه فرهمند

گفتگو با دکتر محمد امین رشادت ،استاد
دانشگاه ،تحلیلگر ،جامعه شناس سیاسی و
معاون تکت انتخاباتی تدبیر و توسعه

رنــگ مــی بینیــم.
امیــدوارم کــه در تاریــخ  ۶میــزان انتخابــات برگــزار
شــود ،ولــی اگــر نشــود ممکــن اســت کــه یــک
حکومــت موقــت تشــکیل شــود و یــا هــم نظــام عبوری
کــه قــرار شــود بیایــد در آن یــک چشــم انــدازی
روشــنی وجــود نــدارد کــه در راس کــی اســت و در
بدنــه کــی اســت ،بنــا مــا نمیتوانیــم بگویــم جایــگاه
زنــان چگونــه خواهــد بــود.

آقــایرشــادتســپاسازاینکــهبــرای
گفتگــوبــاهفتــهنام ـهینیمــرخفرصــت
دادیــد،درنخســتدرمــوردخودتــان
بــرایمخاطبــاننیمــرخصحبــتکنیــد.
ممنــون از شــما و هیــات تحریــرهی هفتــه نامــهی
نیمــرخ .مــن محمــد امیــن رشــادت ،دکتــرای جامعه
شناســی تغییــرات اجتماعــی دارم و مــدت ده ســال
میشــود کــه در موضوعــات جامعــه شناســی و
جامعــه شناســی سیاســی در شــماری از دانشــگاههای
خصوصــی تدریــس میکنــم.
بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی افغانســتان،
نابســامانیهای جامعــه ،مذاکــرات بــا طالبــان و
فشــارهای جامعــهی جهانــی ،آیــا فکــر میکنیــد که
انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار خواهــد شــد؟
طبــق گفتههــای کمیســیون مســتقل انتخابــات
کــه مســوول مســتقیم اســت و وظیفــه برگــزاری
ایــن رونــد را دارد ،اعــام کردنــد کــه تمامــی
امکانــات مــادی و معنــوی بــرای برگــزاری انتخابات
فراهــم اســت و دولــت افغانســتان ارادهای برگــزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری را دارد .مگــر اینکــه
در ایــن فرانــد اتفــاق خاصــی بیافتــد .فشــار خاصــی
از ســوی دولــت آمریــکا و یــا توافــق صلــح انجــام
شــود کــه ایــن انتخابــات عقــب بیافتــد ،در غیــر آن
انتخابــات برگــزار خواهــد شــد.

بــهعنــوانیکــیازطرفهــایدخیــلدر
تشــکر.بــابرگــزاریانتخابــات،میــزان انتخابــاتریاســتجمهــوریپیـشرو،شــما
حضــور بانــوان را چگونــه ارزیابــی برگــزاریانتخابــاترااولویــتمیدهیــد
یــاآمــدنصلــحرا؟
می کنیــد ؟
قطعــا بــرای تمــام افغانهــا صلــح یــک ضــرورت
حضــور بانــوان در انتخابــات ریاســت جمهــوری در
ســه قســمت قابــل بررســی اســت .در ســطح اول رای اســت و یــک امــر عقانــی و انســانی اســت و در
دهنــدگان هســتند .فکــر میکنــم بانــوان بــا توجــه اولویــت قــرار دارد ،امــا بســتگی دارد کــه صلح چگونه
بــه آگاهیهــای کــه پیــدا کردنــد و تــا جایــی کــه میآیــد و بــا چــه شــرایط و پســوندها و پیشــوندها وارد
وضعیــت سیاســی اقتضــا کنــد ،حضــور فعــال خواهنــد کشــور میشــود .اگــر صلحــی کــه منجــر بــه آتشبس
داشــت .امــا در ســطح دوم ،حضــور بانــوان بعــد از سراســری شــود ،تمام افــرادی که در افغانســتان زندگی
انتخابــات چگونــه خواهــد بــود ،بســتگی بــه دولــت میکننــد رضایــت داشــته باشــند ،آرامــش نســبی بیایــد
حاکــم یــا حکومتــی اســت کــه مســتقر میشــود ،دارد .و باعــث انکشــاف و پیشــرفت شــود ،همــه ایــن صلــح
آنچــه کــه حکومــت افغانســتان بــه نهادهــای خارجــی را در اولویــت میپیندارنــد .امــا اگــر صلحــی بیایــد کــه
وعــده داده و متعهــد اســت کــه حضــور بانــوان را تــا  30باعــث فشــار باشــد و یــا هــم نوعــی ورود آدمهایــی
درصــد افزایــش دهــد .و امــا در ســطح ســوم ،حضــور باشــد کــه بــاوری بــه صلــح ندارنــد و فقــط میخواهنــد
بانــوان در تکتهــای انتخاباتــی اســت کــه بســیار کــم وارد حکومــت شــود و در کل صلــح بــا عــزت نباشــد،
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بوجودآمـدن جامعـه طبقاتـی اسـت .اولیـن
طبقهبنـدی اجتماعـی زمانـی اغـاز شـد کـه مـرد
شـروع بـه حکمرانـی بـر بـدن زن کـرد و در نهایت
بیرحمـی زن را در طبقـه پسـت و پایین از خودش
قـرار داد .جامعـهای طبقاتـی بـر اسـاس جداسـازی
شـکل میگیـرد و هیـچ جداسـازی ای فجیعتـر از
جداسـازی جنسـیتی نیسـت .جامعه طبقاتـی او بر
اسـاس جنسـیت تعیین شـد .زن از نظر زامبیهای
دوران اعـراب جاهلـی ضعیفتـر بـود و نوعـی کاال
محسـوب میشـد .آنهـا بـا حملـه بـه کشـورهای
دیگـر میخواسـتند ،مردان را بکشـند و زن و دختر
آنهـا را بدسـت آورنـد .در واقـع زن و دختـر غنایم
اصلـی جنگـی محسـوب میشـدند کـه این سـنت
یکجـا بـا دیـن در سـر زمین مـا نیز سـرایت کردند.
اگـر ایـن طبقهبندی کثیـف کـه در رگ رگ مردان
ایـن سـرزمین جـاری گردیده ار بین نـرود ،هرگز به
ازادی نخواهیـم رسـید.
گلدمـن بـاور دارد که باید جامعـه و مدیریت جامعه
را در دسـت زنـان سـپرد تا بـه بر این قانـون و نظام
مـرد سـاالری نقطـه پایـان گذاشـت .آنچه مسـلم

یقینــا قابــل قبــول نیســت و انتخابــات در اولویــت اســت
و مــن نیــز اینگونــه فکــر میکنــم.
بــه نظــر شــما چــه رابطــهای میــان آمــدن صلــح بــا
برگــزاری انتخابــات اســت؛ مــوازی یــا مخالــف؟
فکــر نمیکنــم کــه مخالــف باشــد ،فعــا کــه هــر دو
پروســه را جــدی گرفتنــد و بــا دقــت پیگیری میشــود.
آنچــه واقعیــت اســت ایــن اســت کــه صلــح و جنــگ
در اختیــار افغانهــا نبــوده و نیســت .شــما اگــر از مــن
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مصلــح بــه وجــود بیاینــد .نبایــد شــماری از آدمهــا
احســاس کننــد کــه خودشــان در اینجــا صاحــب
همهچیــز هســتد .اکنــون آنچــه بــه نــام صلــح صحبــت
میشــود ،آتــش بــس اســت ،امــا بــه نــام صلــح گفتــه
میشــود .در واقــع صلــح یــک پروســهای بســیار عمیــق
اســت و نیــاز بــه زمــان و کار دوامدار همــه جانبــه دارد.
در قســمت شــفافیت انتخابــات متاســفانه ســابقهی
پروســههای انتخاباتــی در کشــور مــا ســیاه اســت و
آبــروی انتخابــات از بیــن رفتــه اســت .امــا بــا توجــه بــه
عایــم و نشــانههای کــه شــاهد آن هســتم؛ یعنــی همین
اکنــون حــزب حاکــم بــه نفــع خــود از تمــام امکانــات
دولتــی اســتفاده میکنــد و فکــر میکنــم کــه اگــر
درســت توجــه نشــود و شــفافیت را معیــار قــرار ندهنــد،
ایــن انتخابــات نیــز ماننــد دورهــای قبلــی مملــو از فســاد
خواهــد بــود.

درانتخابــاتریاســتجمهــوری،بــهنظــر
شــمانقــشوحضــوربانــواندرایــنرونــد
چــهمیــزانتاثیرگــذاروبــابراینــدخــوب
میتوانــد،باشــد؟
حضــور بانــوان در سیاســت تاکنــون بــه لحــاظ
کمــی بســیار یــک حضــور حــد اکثــری و مطلــوب
بــوده؛ یعنــی نســبت بــه هیــج کشــور همســایه مقایســه
نمیشــود .ایــن نشــان میدهــد کــه افغانســتان بــه
ابتداییتریــن حقــوق بانــوان توجــه کردنــد ،امــا بــه
لحــاظ کیفــی و تاثیرگــزاری متاســفانه زنان بســیار تاثیر
کمــی در قــدرت و سیاســت داشــتهاند .زنانــی کــه در
بدنههــای قــدرت مقــرر شــدهاند ،چنــد مشــکل دارنــد.
اول دانــش سیاســی .دوم بحــث ســهمیهبندی اســت
کــه تعــداد زیــادی از آدرس ســهمیهبندی حضــور
داشــتند و در قســمت ســوم از نــگاه اقتصــادی بانــوان
ضعیــف بودنــد .در کل در افغانســتان بانــوان حضــور
بپرســید و یــا از آقــای غنــی رییــس جمهــور ،متاســفانه پــر رنــگ ،امــا تاثیرگــزاری کمرنــگ داشــتند .اکنــون
جــواب قطعــی وجــود نــدارد و اعتقــاد ما این اســت که در افغانســتان خانمهــا از لحــاظ حقوقــی خــوب بــوده،
انتخابــات زمانــش و امکاناتــش تعییــن شــده و صلحــی زیــرا قانــون اساســی افغانســتان تفاوتــی میــان حــق و
کــه آرامــش نســبی خلــق کنــد در اولویــت اســت ،امــا حقــوق بانــوان و مــردان نگذاشــته اســت .امــا همچنــان
بــه لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی بســیار ضعیــف انــد .بــا
در نهایــت هــر دو پروســه در اختیــار مــا نیســت.
گذشــت ایــن همــه ســال امیــدوارم کــه در تشــکیات
مــردم از انتخابــات گذشــته ریاســت بعــدی حضــور بانــوان پــر رنــگ و تاثیرگــذار باشــد.
جمهــوریتجربـهایخوبــینــدارد.بــااین
حــال،فکــرمیکنیــدکــهمیــزاناشــتراک
مــردمچگونــهخواهــدبــود،آیــاایــن
ادامه از صفحه 1
انتخابــاتشــفافخواهــدبــود؟
قبــل از اینکــه در مــورد میــزان اشــتراک و شــفافیت
صحبــت کنــم ،میخواهــم کوتــاه در مــورد صلــح
بگویــم ،در افغانســتان قبــل از صلــح سیاســی مــردم بــه
صلــح اجتماعــی و فرهنگــی ضــرورت دارنــد؛ یعنــی
بــه زبــان ،بــه فرهنــگ و باورهــای یکدیگــر احتــرام
کننــد کــه پیامــدش صلــح سیاســی اســت کــه آدمهای
و ســو تعبیرهــا و فشــارها و تهدیــدات بســیار بــه
احتمــال قــوی برگــزار میشــود ،امــا آیــا بــا
همــان نگرانــی کــه کاندیداهــای معتــرض در
اســتفاده ارگ از منابــع دولتــی و امکانات بســیار
کــه در خــود دارنــد میتواننــد بــه نتایــج آن
خوشــبین بــود؟ اتهامهــای بــر ارگ وارد اســت
کــه در نتایــج انتخابــات پارلمانــی کــه چنــد مــاه
پیــش بــوده ،دســت داشــته و ایــن نگرانیهــا بــه
نوپـای ظهـور کـرده اسـت .همیشـه سـازمانهای
شــفاف ســازی آینــده انتخابــات پیــشرو دامــن
سلسـله مراتـب و تمرکزگـرا را باز تولیـد میکنند و
میزنــد .اتهامــی کــه ارگ بایــد پاســخگوی
ایـن نـوع فمینسـتها راه حـل را با داشـتن کارفرما
باشــد کــه بتوانــد اکثریــت مــردم و منتقــدان
خــود را بــه رونــد ســالم در جریــان انتخابــات
هـا و سیاسـتمداران زن زن میداننـد و مـا را بـه
قانــع کنــد .
جامعـهی برابریخـواه و عدالـت جنسـیتی مـی
مســاله حایــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه
رسـانند .در حالیکـه مونثسـازی جامعـه مسـتلزم
آیــا انتخابــات بــدون هیــچ رویکــرد تهاجمــی و
از بیـن بـردن سیسـتم کار مـزدی و کاپیتالیسـتی
انتحــار و انفجــار طالبــان و حمایــت کنندگانش
جامعه اسـت.
برگــزار میشــود؟ آیــا طالبــان میگذارنــد کــه
زنان با داشـتن رییس جمهور و کار فرمای از جنس
انتخابــات بــدون هیــچ حادثــه و اتفــاق مرگبار به
زن مشـکلاش حـل نـه ،بلکه افزوده میشـود .چون
خوبــی و خوشــی برگــزار شــود؟ آیــا امنیــت در
مناطــق مختلــف بــه آن حــد اســت کــه مــردم بــا
آن زن کـه در جامعـه مردسـاالر تربیت شـده دارای
آرامــش خاطــر و امنیــت صبــح بــه مراکــز رای
اسـتیتیک مردانـه اسـت ،نمیتوانـد بـا ایـن جریان
دهــی برونــد و صحیــح و ســالم بــه خانــه خــود
مبـارزه کنـد .اولتـر از همـه بایـد اسـتیتیکاش را
برگردند؟
زنانه بسـازد .چون جامعه کاپیتالیسـتی جـاه افتاده
مســایل و مــواردی از ایــن قبیــل ســوژه داغ
در جامعـه بـا انتصـاب یـک زن بـه عنـوان رئیس و
انتخابــات را در معــرض نگاههــا قــرار داده
یـا کار فرمـا میتوانـد همـان اسـتفاده را ببـرد که از
اســت و دولــت و جامعــه جهانــی و تمــام مراکــز
یـک کار فرمـای مـرد مـی بـرد .زن بـرای اینکـه به
و نهادهــای مرتبــط بــا ایــن مســاله بایــد جوابگــو
باشــند کــه آیــا میتــوان بــه دریچــه انتخابــات
بـاز تعریفـی از خـود برسـد جایگاه واقعـی اش را در
گشــوده فکــر کــرد؟
جامعه پیـدا کند.

دوگانهگرایی...
اسـت جامعـه را اتوریتـه اداره میکنـد ،ایـن اتوریته
بـه دسـتان مـردان هسـتند .بـرای محققشـدن
مونـث سـای بایـد اتوریته از سیسـتم حذف شـود و
هیراریشـی را هـم از بیـن ببریم ،چـون در صورت از
بینرفتن هیرارشـی سیسـتم پتانسـیل تبدیلشدن
بـه زن را پیـدا میکند .در حالیکه این یک اشـتباه
بـزرگ دیگـر اسـت و جامعـه را دچـار هـرجو مـرج
خواهنـد کـرد .در عوض دموکراسـی اگـر به صورت
مسـتقیماش در جامعـه پیاده شـود و زنـان خودش
حـق تعین سرنوشـتاش را داشـته باشـد .جامعه به
طـور اتوماتیـک زن میشـود و ایـن منطقی اسـت.
در جامعـه افغانـی ،زنـان افغانسـتانی از اسـتیتیک
مردانـه برخـوردار هسـتند .زنـان مـرد سـاالرترین
افـراد جامعـه هسـتند و دختران و حتـی جامعهاش
را نیـز مردسـاالر بـه بار آورده اسـت .جامعـه افغانی
دچار فقدان زن اسـت .حتی شـاعران و نویسـندگان
زنـان افغانـی مرد اند و اسـتیتیک مردانـه دارند .زن
با پوشـیدن روسـری و لباس زنانه زن نمیشـود .زن
را اسـتیتیک زنانـه زن میسـازد نـه لباس.
جریانهـای شـبه فیمنیسـتی کـه دارد در جامعـه
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بــه جــز رویکــرد نیــمرخ ســایر نوشــتهها مســوولیتش بــه
دوش نویســندهگان میباشــد.
هفتهنامه نیمرخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

دوگانهگرایی؛
تالشبرایهویتجنسی

جعدِگیسو

مزدا مهرگان
کابوس
خواب بر تو حرام محض شده،

علیرغـم تالشهـای فکـری و سیاسـی زیـاد و
البتـه ارزشمنـدی کـه در جهت احقـاق حق و
احیـای کرامـت زنـان صـورت گرفته ،زنـان همچنان
در بسـیاری از جوامـع به جایگاه واقعـی و واالی خود
در جامعـه دسـت نیافتهانـد .خدشهدارشـدن جایگاه
واقعـی و ارزشمنـد زنان در جوامع امـروزی از طرف
طیـف گسـتردهای از افـراد و
مکاتـب صـورت گرفتـه کـه یـک
سـر آن تضییـع حقـوق اولیـه و
مسـلم زنان در عرصههـای فردی
و اجتماعـی بـوده و سـر دیگر آن
افراط در برابری ،تسـاوی و تشـابه
بـا مـردان کـه ویژگیهـای
فیزیولوژیـک ،عاطفـی و رفتـاری
متمایـز زنـان از مـردان را نادیـده
گرفتهانـد .بدیـن ترتیـب جایگاه،
کرامـت و حقـوق ویـژه زنـان را
زیرپـا گذاشـته اسـت .اولیـن
شـخصی اسـت که بـه گفتـه آلبر
کامـو طغیـان میکنـد و بـه قانـون هسـتی « نـه»
میگویـد کـه انسـان را تعریـف کند و یـا بهتر بگویم
بـودناش را ثابـت میکنـد ،زن اسـت .زن اسـت که
طغیـان میکنـد و میگوید کـه حقاش اسـت که از
همـه نعمـات کـه در اطـرافاش اسـت باید اسـتفاده
کرد.
در جریانهـای فکـری اخیـر نقـش زنـان بیشـتر
از قبـل اسـت .اینجاسـت کـه زنـان بـرای دفـاع از
حقـوق شـان در جادههـا میریـزد و بـار دگر دسـت
بـه طغیـان میزنـد ،بـه قانـون حاکـم در جامعـه

چشم میبندی و تو را کابوس...
چقدریکنواخت،شبهایت،
اولش شعر ،انتها کابوس
میپری غرق آب ،غرق عرق،
نیمهشبگریه...گریه...مدتهاست
که عجین گشته با تو کابوس و
که عجین گشتهای تو با کابوس...
شب بعدی به گریه بیداری،
نصف شب خواب چشمهایت را...
چند خمیازه پشت هم بعدش:
لطفنامشب
نیا!
نیا!کابوس...
زندگیات دو سوژهی زشت و،
زندگیات دو سوژهی مضحک
چقدر عقده در نهادت هست،
چقدر نفرت از خدا ،کابوس!
باز هم نصف شب پریدی و
جیغ با گریهی جنون آمیز
مادرت با تعجبی ،چه شده؟
و تو با ترس

منبع :ترجمان

Saturday

خواننــدهگان عزیــز نیــمرخ بــدون جهتگیــری خــاص
سیاســی مقــاالت و نوشــتهها را از صاحبنظــران منتشــر
می کنــد .

«نـه» میگویـد .دنبـال حقـوقاش کـه در طـول
تاریـخ ضایع شـده اسـت ،میگـردد .خواهـان برابری
سیاسـی ،اجتماعـی ،و اقتصـادی مـردان و زنـان
اسـت .جریانهـای فمینیسـتی یکـی از مهمتریـن
جریانهـای فکـری اسـت .جریـان کـه عمدتـاً از
ابتـدای قـرن  19پدید آمـد .زمانی که مـردم به طور

وسـیع ایـن امر را پذیرفتنـد که زنـان در جوامع مرد
محـور ،سـرکوب میشـوند.
فمینیسـم (به عنـوان جنبـش اصالت زنان) بخشـی
از پدیـده یـا جنبـش توجـه بـه دیگـری یـا اصالـت
دیگـری اسـت ،جنبشـی کـه در قلمرو نـژاد ،قومیت
و جنسـیت پدیـدار شـد .فمینیسـم در عیـن حـال
توجهبرانگیزتریـن بخـش این جنبش نیز هسـت که
روایتهـای مختلفـی در جهـت موافـق و در جهـت
مخالـف دارد .ایـن را نبایـد فرامـوش کـرد کـه تنهـا
مبارزیـن ایـن مکتـب زنـان نیسـتند ،بلکـه مـردان

مراپرنسسصدانکن
مادراولینکسیاستکه«شرمندگیازظاهر»رابهدخترشیادمیدهد
وقتیکهدخترانوزناناحساسبدیدربارۀتنشانداشتهباشند،چهکسیسودمیبرد؟

آنچـه بچههای ما از مـا یاد میگیرند،
بـا آن چیزهایـی کـه میخواهیـم بـه
آنهـا یاد بدهیـم ،تفاوتهای زیـادی دارد.
مـا میخواهیـم بچههایمـان اشـتباهات ما را
نکننـد یـا ضعفهـا و وسـواسها و
اضطرابهـای مـا را نداشـته باشـند.

عذابوجدانــی کــه مــادران دارنــد،
اگرچــه از رایجتریــن احساســات دوران
مــا اســت ،حســی اســت کــه خیلــی
بــه مــن دســت نمیدهــد .ولــی یــک
اســتثنای مهــم هــم وجــود دارد :وقتــی مُــچ
خــودم را میگیــرم کــه دارم در آینــه بــه

میخواهیـم آنهـا مثـل ما نشـوند ،اما نتیجه
دقیقـاً برعکـس ایـن میشـود :بچههایمـان
معمـوالً شـبیه خودمـان میشـوند.
مجموعـهای از تحقیقات تازه نشـان دادهاند
کـه قضاوتهـای یـک مـادر دربـارۀ بـدن
خـودش تـا کجـا میتوانـد بـر ذهنیـت
دخترش دربارۀ این مسئله تأثیر بگذارد.

خــودم نگاههــای ســرزنشبار میکنــم و
تشــویشهایم دربــارۀ فــان نقــص واقعــی
ِ
عیــب خیالــیِ ظاهــرم را بــه
یــا بهمــان
نمایــش میگــذارم در حالــی کــه دختــر
هجدهماهــهام ،ایــن تنهــا مخاطـ ِ
ـب کارهای
مــن ،بــه تماشــا ایســتاده اســت .همــۀ عوامل
فرهنگــی ،اجتماعــی و خانوادگــیای کــه

مــرا نســبت بــه ظاهــر زنانــهام شــرطی
کردهانــد ،پیــش چشــم نظارهگ ـ ِر او جــان
میگیرنــد .همیــن اســت کــه شــرمندهام
میکنــد .دوســت نــدارم ایــن مونولــوگ
درونــیام را بــه او هــم منتقــل کنــم.
از قضــا ،احســاس گناهــی کــه دارم
بیجــا هــم نیســت .بنــا بــه یــک حکمــت
قدیمــی ،بچههــا اســفنجاند .یــا مثــ ً
ا
میمونهاییانــد کــه کارهــای بقیــه را
نعــل بــه نعــل تقلیــد میکننــد .صدالبتــه
مادرهــا زحمــت زیــادی میکشــند تــا
الگوهــای مناســب بــرای دختــران را
بــه بچههایشــان نشــان دهنــد :مثــ ً
ا آن
زنــان پیشــتازی کــه در میــدان فوتبــال یــا
رقابــت انتخابــات ریاســتجمهوریاند.
بااینحــال ،گاه عمــدا ً و گاه ســهوا ً
وســواس مخــرب خودمــان دربــارۀ زیبایــی
را هــم بــه دخترانمــان منتقــل میکنیــم.
بایــد برعکــس عمــل میکردیــم .در
حقیقــت ،یکــی از مهمتریــن (گرچــه
شــاید پراضطرابتریــن) مســائل امــروز
مــا ایــن اســت کــه توجهــات را از ظاهــر
دختــران دور کنیــم.
«نارضایتــی از تــن و همبســتههای آن
در دختــران  ۵تــا  ۷ســاله :یــک آزمایــش
در زمینــۀ یادگیــری
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فـراوان بـوده و هسـتند کـه در ایـن زمینـه فعالیـت
کردهانـد ،دوشـادوش زنان بـه مبـارزه برابریخواهی
بـه میـدان آمدهانـد.
فمینیسـم بـر روی بسـیاری از تغییرات ،شـامل حق
رای و شـرکت در انتخابـات زنـان ،اسـتخدام وسـیع
زنـان بـا دسـتمزدهای مسـاویتر ،حـق آغازکـردن
طـالق عایدیهـا و معرفـی “گناه نبـودن طالق ،حق
فراهمکـردن وسـایل جلوگیـری از بـارداری و سـقط
جنینهـای سـالم و حـق تحصیـالت دانشـگاهی در
جامعـه غـرب تأثیـر گذاشتهاسـت .نه تنهـا در غرب،
بلکه در شـرق نیـز اکثر این تاثیـرات مدیون زحمات
آن مبارزیـن اند .در حالیکه تعدادی از فمینیسـتها
اسـتدالل میکننـد که اختالفـات زیادی تا رسـیدن
بـه تسـاوی وجـود دارد .دیگـران موافـق نیسـتند و
مشـاهده میشـود کـه بسـیاری از مبـارزه طلبیهـا
مغلـوب شـدهاند .بـرای مثـال ،در جوامـع پیشـرفته،
امـروزه در هـر دو مـورد فـارغ التحصیلشـدن از
مـدارس عالـی و ثبـت نـام در دانشـگاه تعـداد زنـان
بیشـتر از مـردان بـرآورد میشـود .زنـان در نرخهای
برابـر و یـا بیـش از مـردان در مـدارس حرفـهای
پذیرفتـه میشـوند.
بـا همـه ایـن پیشـرفتها هنـوز هم نیـاز به مبـارزه،
حتـی نیـاز بـه یـک انقـالب /انقـالب سـاختاری و
اساسـی اسـت .ایـن انقـالب بسـیار مهـم اسـت کـه
شـاهد تغییر در تمام مناسـبات و سـاختارها باشـیم.
اولیـن چیـزی کـه باید تغییـر کند ،رابطه بیـن زن و
مرد اسـت؛ از بینبردن شـکاف دو آلیسـم جنسیتی.
وجـود شـکلگیری دوآلیسـم
جنسـیتی ،بنیادیتریـن دلیـل
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